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 2 الفيء والغنيمة والصدقةكتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

رحمه هللا -الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال
فالفيء ما  ،واألموال ثالثة فيء وغنيمة وصدقة ،: كتاب قسم الفيء والغنيمة والصدقة-تعالى

والغنيمة ما أوجف عليها فخمس  ،أخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف عليه بخيل وال ركاب
يصرف في  -صلى هللا عليه وسلم-والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم لرسول هللا  ،الفيء

 شم وبني..وخمس مقسوم في صليبة بني ها ،الكراع والسالح ومصالح المسلمين
 صلبية؟ أوصليبة 

 عندي صليبة.
والمثبت من نسختين والمقنع البن البنا  ،يقول صلبية وفي الحاشية في ثالث نسخ صليبة

وقال الزركشي صلبية  ،والزركشي والدر النقي وقد فسره بقوله الصلبية ما كان من ولده لصلبه
 بني هاشم يعني أوالده خاصة.
 نسخة المغني صليبة يا شيخ.

 طالب: .............
صليبة يعني نسبة إلى الصلب صلبية بال  أوال، هو صلب ما فيه إشكال لكن لو قال صلبية 

 شك.
 طالب: لكن يقولون فالن من آل فالن صليبة.

 بالنسبة إلى الصلب صلبي والمؤنث صلبية.
خمس وال ،في بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ األنثيين

 والخمس.. ،والخمس الرابع للمساكين ،الثالث لليتامى
 عندك؟  ليسغنيهم وفقيرهم سواء 

 عندي يا شيخ. ليستال، 
 للذكر مثل حظ األنثيين غنيهم وفقيرهم سواء.

 هذه ليست عندنا هذه زيادة حتى في نسخة المغني غير موجودة.
 يعني من الشرح.

 الذي يظهر أنها من الشرح.
غنيهم وفقيرهم قال هنا زيادة فيه والمثبت من )ز( وفي بعض النسخ غنيهم وفقيرهم  ،ال، مرة ثانية

 يعني اآلن ذكرها مرة ثانية عندك بالمتن. ،إلى آخره اء إال العبيد وال حاجة إلى ذلكفيه سو 
 ال، ذكرها لما قال وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إال العبيد.



 

 

 

 

 

3
 
 

3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ال هي وجودها ا  جميع ما تقدم وتكفي عن األولى و  يعيد الجملة إلىود إلى الجميع يمكن يعس نعم
 إشكال. فيه ليس

وأربعة  ،والخمس الخامس البن السبيل ،والخمس الرابع للمساكين ،والخمس الثالث لليتامى
 أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية.

 عندنا في اليتامى في المساكين في ابن السبيل.
 .ال، عندنا لليتامى للمساكين

 .٤١األنفال: ژ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژواآلية 
 .أيهما أفصح

وأربعة أخماس  ،وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إال العبيد
إال أن يكون الفارس على هجين  ،الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم

الذين والصدقة ال يجاوز بها الثمانية األصناف  ،فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه
 سماهم هللا تعالى للفقراء.

 ُيجاَوز؟ أوُيجاِوز 
 يجوز ذلك ال يجاَوز وال يجاِوز. أظن أنه
 للفقراء.

 ن تولى هللا قسمة الزكاة عليهم.ال يجاِوز المزكي أو ال يجاَوز يعني ال يتعدى هؤالء الذي
 أحسن هللا إليك.

والحرفة الصنعة وال يملكون خمسين درهما  ،للفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين ال حرفة لهم
والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إال أنهم ال يملكون  ،أو قيمتها من الذهب

والمؤلفة  ،ين عليها وهم الجباة والحافظون لهاوالعامل ،خمسين درهما أو قيمتها من الذهب
وقد روي عن أبي  ،وفي الرقاب وهم المكاَتبون  ،قلوبهم وهم المشركون المتألَّفون على اإلسالم

والغارمين في سبيل هللا  ،أنه ُيعَتق منها فما رجع من الوالء رد في مثله -رحمه هللا -عبد هللا
ن كانوا وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدو  اب والسالح وما يتقوون به على العدو وا 

وابن السبيل وهو المنقطع به وله  ،ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل هللا تعالى ،أغنياء
ن  اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه وليس عليه أن يعطي لكل هؤالء األصناف وا 

نما عليه أال يجاوزهم.  كانوا موجودين وا 
 ال.سقطت عندنا 
 أال يجاوزهم.
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 4 الفيء والغنيمة والصدقةكتاب -خمتصر اخلرقي

ألنها معطوفة على مجرور  ؛فيه تنبيه يا شيخ والغارمون في سبيل هللا صوابها والغارمين
 للفقراء والمساكين.

 ألنه قال هنا وابن السبيل.
 سلمك هللا ال.

 والعاملون عليها.
هم والمساكين وهم السّؤال والعاملين عليها والمؤلفة قلوب :قال للفقراء وهم الزمنى ثم قال

 والغارمين.
الفقراء  -عز وجل -ال، من األصل والصدقة ال يجاَوز بها الثمانية األصناف الذين سماهم هللا

 وهم.
 ال، عندنا للفقراء.

 ال، عندنا الفقراء وهم.
 ألن كل ما بعده مجرور.

 ال، عندنا مرفوعة.
 عندنا كلها مجرورة إال الغارمين فرفعها.

 نا الفقراء وهم الزمنى.ال عدلوها كما عندا  تعدل عندكم و 
 طالب: .............

 ال ال، في سبيل هللا وهم الغزاة والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم.
 غارمون في سبيل هللا وهم الغزاة.ال، عندنا وال

 ؟ماذاوهم 
 وهم الغزاة.

هللا وهم الغزاة ويعطون ين؟! والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم وفي سبيل أال، 
 إلى آخره. ترون به الدوابما يش

 هذه ليست عندنا.
 طالب: .............

 إلى آخره. في سبيل هللا وهم الغزاة ويعطون و 
 طالب: .............

في كتاب -عز وجل-في كتاب الزكاة التي سمى هللا تياألصناف الثمانية ال بمراجعة انشغلتا أن
 معك. تابعأ فلمالزكاة وغفلت 

 طالب: .............
ن علو يعني ما فصلهم   .ال، ذكر هنا وال يعطون من الصدقة المفروضة للوالدين وا 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: .............
 .-عز وجل-ما فصل لكنه أجمل وال يعطى إال في األصناف الثمانية التي سمى هللا

نما ن كانوا موجودين وا  وال  ،عليه أال يجاوزهم وليس عليه أن يعطي لكل هؤالء األصناف وا 
ذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون  ،يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم وال  ،وا 

 يعطي من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب وهللا أعلم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين، أما بعد:
ألنه قسمة أموال فهو الئق بأن يختم  ؛فذكر هذا الكتاب واألولى أن يقال باب في هذا الموضع

ال فقسمة الفيء  ،وهو مناسب أيضا لقسمة التركات التي مرت قديما ،قسم المعامالت المالية وا 
فإدخالها هنا ال شك أنه  ،وقسمة الصدقات كتاب الزكاة بها أليق ،والغنيمة كتاب الجهاد بها أليق

وكذلك قسمة  ،ألن الفيء والغنيمة تابعة لكتاب الجهاد كما فعل جميع من صنف ؛خالف األولى
في وضع  لكن المؤلف له نوع عذر ،الصدقات تابعة لكتاب الزكاة ال شك أن هذا أولى وأليق

كتاب البيوع وسائر  ُيختم بها والقسمة ألنها في األموال وهي الئقة بأن تردف بقسمة التركات 
ال ال شك أن األولى أن تجعل قسمة الفيء والغنيمة  المعامالت المالية هذا وجهة نظر المؤلف وا 

يبحث قسم الصدقات  يريد أنالذي  ،تبعا لكتاب الجهاد وقسمة الصدقات في كتاب الزكاة
ب الزكاة يبحث في كتاسيعرف أنه مفرد في هذا الموضع  الواألصناف في كتاب المغني مثال 

ذا ذهب إلى كتاب أراد أن يبحث في قسمة  ،ألن المغني مرتَّب على أصله ؛يقول ما وجدناو  وا 
واألولى أن توضع  ،لهذا الموضع لن يأتيلكتاب الجهاد  سيذهبالفيء والغنيمة وما يتعلق بذلك 

في  ،مالمسألة في أليق مكان يطرأ ويخطر على ذهن طالب العلم المراجع وهذه جاّدة أهل العل
رتب على ترتيب غريب جدا وعذره في بل سلك هذا المسلك ي لمكتاب ابن حبان األنواع والتقاسيم 

وحديث  ،ذلك أال يصل الطالب إلى الفائدة بسهولة من أجل أن يقرأ جميع الكتاب إذا أراد مسألة
وهو ضباعة بنت الزبير في االشتراط في الحج نفى وجوده بعض المحققين بل ومن أهل العلم 

ي كتاب الحج وكتاب اإلحصار في كتاب كذا ما ألنهم يبحثون عنه ف ؛صحيح البخاري في 
عليه -ألن ضباعة بنت عم الرسول  ؛وضعه في كتاب النكاح باب األكفاء في الدين ،يجدون 

مثل هذه المسائل مشكلة على طالب العلم السيما  ،تحت المقداد وكان مولى -الصالة والسالم
ولذلك بعضهم نفى أن يكون حديث ضباعة في  ؛واسع االطالع غيرنهجي المطالب العلم 

إني أريد الحج  ؟!يضعه في كتاب النكاحسمن يخطر على باله أن البخاري  ،صحيح البخاري 
له صلة بكتاب النكاح؟  «حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت»وأجدني شاكية قال 

 .صلة  فيه ليس
 طالب: .................
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 6 الفيء والغنيمة والصدقةكتاب -خمتصر اخلرقي

على كل حال المؤلف وضع هذا الباب أو الكتاب في قسمة  ،فيه إال وكانت تحت المقداد ليس
الفيء والغنيمة والصدقة وهذا عذره أنها قسمة أموال فهي الئقة بالمعامالت المالية وختمها به 

على المراد بهذه الثالثة مما يتولى قسمته اإلمام وما يرد  ليست جمعا،ألنها قسمة وتوزيع وتفريق 
ألن  ؛بيت المال من الفيء والغنيمة والصدقات التي هي الزكاة المفروضة ال الصدقات المندوبة

فيء واألموال ثالثة " -رحمه هللا -قال ،المفروضة هي التي يتوالها اإلمام ويبعث السعاة لجبايتها
ل اإلمام إذا وكَّ اإلمام وال يتصرف فيها أفراد إال األموال  ةقسمقلنا الذي يتولى  "وغنيمة وصدقة

كانت الزكوات تجبى واإلمام يبعث السعاة  ،شيئا من ذلك لبعض األفراد أو لجميعهم مثل الزكاة
ن كان منها ما يرد  تلجبايتها لكن اآلن ترك األموال الباطنة ألربابها يوزعونها على من شاؤوا وا 

وأما  ،ن لديهم أموال كبيرةإلى مصلحة الزكاة والدخل ويؤخذ منهم في الشركات وكبار التجار الذي
على كل حال  ،وبعض أموال التجار الكبار يقسمونها بأنفسهم ،الصغار يتولون زكوات أموالهم

واألموال ثالثة " :قال ،المؤلف وضع هذا واألصل أنه مثل ما قلنا يوزع في مواضعه الالئقة به
 يقال لها؟ ماذاثم عّرف فالفيء هذه الفاء  "فيء وغنيمة وصدقة

 ب: .................طال
ألنها في جواب شرط مقدر إذا كان األمر كذلك فالفيء يعني  ؛تفريعية نعم يقال لها الفصيحة

مثل ما قال الكلمة اسم وفعل وحرف فاالسم تكلموا عن هذه في شرح الكفراوي وحواشيه وشروح 
من الطالب المتخرجين في الدراسات  اوأنا أعرف أن كثير  ،اآلجرومية كلهم تكلموا عن هذه الفاء

فالفيء ما ُأخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف " ،النظامية قد ال يعرفها يعني ما مرت عليهم
يعني تركوه فزعا وهربوا أو ُأخذ من أموالهم ُعشر من مال المستأمن الذي  "عليه بخيل وال ركاب

ومن مات من الكفار  ،لك الجزية فيءوكذ ،يدخل بالد المسلمين ليبيع بضاعته يؤخذ عليه العشر
يعني ما استعمل فيه القتال بالخيل وال  "ولم يوَجف عليه بخيل وال ركاب" ،وال وارث له ماله فيء
يعني الفرق بين الفيء والغنيمة الفيء ما ُأخذ  "والغنيمة ما ُأوجف عليها" ،الركاب التي هي اإلبل

الخمس  "نيمةفخمس الفيء والغ" -رحمه هللا -قال ،بدون قتال والغنيمة ما ُأخذ بالقتال بالقوة
فالخمس من الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة "أخماس يختلفان فيه يشتركان فيه وأربعة 

الكراع إذا ُذكر  "وُيصرف في الكراع والسالح -صلى هللا عليه وسلم-أسهم سهم لرسول هللا 
ذا ُأفرد شمل الخيل والسالح لكن مادام عطف عليه السالح فالمراد  ،معه السالح ُخص بالخيل وا 

صالح السكك وغير ذلك "ومصالح المسلمين"به الخيل  والمصالح  ،من إجراء األنهار والقناطر وا 
اآلن وزارة الشؤون البلدية كم..؟  المن بيت الم اكبير  االعامة اآلن تنوعت وتفرعت وتأخذ حيِّز 

 ثير من األمور أكثر الوزارات على هذا.ووزارة المواصالت وك
 طالب: .................

 ين؟أ
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: .................
 ؟ماذا

 طالب: .................
 انتظر قليال.

لرسول هللا وخمس المقسوم في صلبية بني هاشم فخمس الفيء الخمس يقسم خمسة أخماس سهم 
 ٻ ٻ ٱ ژألنه في آية األنفال  ؛هاشموخمس مقسوم في صلبية بني -صلى هللا عليه وسلم-

وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم   ٤١األنفال:  ژ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
وبنو  -عليه الصالة والسالم-بنو هاشم الذين منهم النبي  ،وبني المطلب ابني عبد مناف

ابن عبد مناف حيث  «إنا وبنو المطلب ال نفترق في جاهلية وال إسالم»المطلب شملهم النص 
لكن إذا تعطل هذا  ،كانوا يعني حيث وجدوا للذكر مثل حظ األنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء

 الخمس.
 طالب: يعني أحسن هللا إليك بنو نوفل وبنو عبد شمس ما يدخلون.

 ال.
 إذا تعطل هذا الخمس وانقطع المورد لذوي القربى واحتاجوا كما هو واقع في كثير من األقطار
منعوا من الزكاة وانقطع الخمس عنهم هل نقول يفرض لهم من بيت المال ما يكفيهم أو يقال 

 م الزكاة؟ كما قال شيخ اإلسالم إذا انقطعت الخمس يأخذون من الزكاة وتكون ضرورة.هتجوز ل
 طالب: .................

أوساخ الناس وأنها  ألن الزكاة منصوص على أنها ؛وهللا لو فرض لهم من بيت المال كان أولى
 ال تليق بهم.

 طالب: لكن إذا لم يفرض لهم أحسن هللا إليك.
 إن كان ما بقي إال الموت الشكوى هلل.

 طالب: يعني الحال اآلن أنه ال يفرض لهم وفيهم محتاجون.
ألن وضعهم ال بد من حلِّه يتصلون علينا من جنوب  ؛بجواز الزكاة لهم لفرض لهم لو لم يفت
عليه -ة النبي وعجائز يتكففون الناس وهم من ذوي القربى؟! وصيَّ  شيوخذكرون أشياء المملكة وي

بآله ويتركون هكذا؟! يحرمون من الزكاة والصدقة ومع ذلك ليس لهم شيء من -الصالة والسالم
المفترض أن يفرض لهم من بيت المال ويبقى جنابهم محفوظ عن االمتهان وتكفف  ؟!بيت المال

هي أوساخ الناس هللا المستعان السيما إذا كان في بيت المال سعة كما هو  ،الناس وأخذ زكواتهم
 الوقت الحاضر اآلن ما يضر.

 طالب: .................
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 إثبات النسب باالستفاضة.
 طالب: .................

 على كل حال االستفاضة كافية في مثل هذا.
طالب: أحسن هللا إليك إذا لم يفرض لهم كما هو الحال أمكن اإلنسان أن يعطي من الزكاة أو 

 من الصدقة العامة.
 ال الصدقة أخص بل كثير من أهل العلم يبيحها لهم.

 طالب: فيعطون من الصدقة أولى من الزكاة.
 إذا أمكن فهو أولى من الزكاة.

 طالب: .................
 ؟ ماذا

 طالب: .................
 ه؟ب ماذامعروف  نعم

 طالب: .................
 ينتسبون ال يعطون من الزكاة إال عند الضرورة.

واليتيم من مات  ،والخمس الثالث في اليتامى كما هو في نص اآلية ،غنيهم وفقيرهم فيه سواء
والخمس الرابع في المساكين ومن باب أولى الفقراء فهم  ،أبوه وهو دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى

 ،والخمس الخامس في ابن السبيل كل هذا سيأتي في مصارف الزكاة ،أشد حاجة من المساكين
يعني  "يع المسلمينلجم"وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إال العبيد 

ألن هذا مال ُترك من غير قتال فيستوي  ؛\األحرار بالسوية وال يقال إنه لمن شارك في الغزوة
 ،ويشترك فيه جميع المسلمين بخالف الغنيمة التي نتجت عن قتال فإنها تختص بالغانمين

للفارس ثالثة للراجل سهم و "يعني الغزوة أو السرية  "وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة"
للراجل سهم وللفارس  ،يعني سهم له وسهمان لفرسه إذا كان عربيا أصيال عربي األبوين "أسهم

وعند أبي حنيفة للراجل سهم ولفرسه سهم فما يفضل الحيوان على اإلنسان لكن  ،ثالثة أسهم
واآلالت  ،فالفرس ال شك أن أثره في الجهاد أشد من الفارس نفسه ،الكالم في الغناء في الجهاد

للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم يعني  ،الموجودة اآلن الحاجة إليها أكثر من الحاجة إلى األفراد
يعني أمه غير عربية أو أحد  "إال أن يكون الفارس على هجين"سهم له كالراجل وسهمان لفرسه 

بية أقدر على قالوا ألن الخيل العر  "؛فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه"أبويه غير عربي 
من يقول أنه ال فرق بين الهجين والعربي فيعطى الفارس ثالثة أسهم  ،الفّر والكّر وأنفع في الجهاد

ولو كان على هجين يعني الفوارق بين الخيل هذا عربي له سهمان ألنه أقدر وذاك هجين له 
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الفرسان بينهم فرق ألن أيضا  ؛سهم واحد ألنه أقل التفريق بهذه الصفة يقول ال حظ له من النظر
 كبير هذا شجاع وهذا جبان وهذا أظهر في بني آدم منه في الخيل.

 طالب: .................
 ؟ كيف

 طالب: .................
 من أجله.

 طالب: .................
 ؟كيف

 طالب: .................
أبويه غير عربي فماذا  أحد الذيطيب إذا كان الهجين  ،حظ ألنها لها أثر كبير في الغزو نعم

إذا كان الهجين له سهم  ؟!بل يكون هو غير عربي ينغير عربي اهأبو  يكون عن الِبرَذون الذي 
 واحد فغيره ممن ليس بعربي أصال من الجهتين هل ينقص عن السهم؟

 طالب: ...........
 ؟ ئاشي ما قال صاحب المغني الشارح

 طالب: ...........
 خاص أو من أول المسألة إال أن يكون للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم.هذه إن كان فيها شيء 

 طالب: ...........
 تجلَّلها.

 طالب: ...........
 تحت من؟ ههذ

 طالب: ...........
 ال.

 طالب: بلى الحجاج بن يوسف أحسن هللا إليك قائلته هند بنت أسماء بن خالدة الفزاري.
 شير.بيقول هند بنت النعمان بن 

 ربما أني وهمت. أجل :طالب
 عبد هللا. اتفضل يا أب

 المؤذن يؤذن.
يستعمل في الطرق الوعرة يحمل عليه  ،الِبْرَذون قالوا إنه نوٌع جافي الِخْلَقة شديد كثير التحمل

الغريب أن صاحب شرح القاموس الزَّبيدي في تاج العروس أخذ هذا التعريف من  ،الشيء الكثير
هو العراقية للسخاوي أللفية اوفي شرح  :شرح األلفية للسخاوي شرح ألفية العراقي ونسبه إليه قال
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مع سعة اطالعه أعني صاحب شرح القاموس ما وجده ف ،كذا وكذا معروف وموجود في السخاوي 
ألن شرح القاموس مأخوذ من مئات الكتب من أوسع الكتب مراجع وأكثرها  ؛عفي غير هذا المرج

ا لكنه لما توفي أخفت زوجته وفاته حتى تصرفت في و  ِبْيدي عنده مكتبة عظيمة جدًّ الشارح الزَّ
 ثوهذه نهاية الدنيا تتعب على الشيء ثم تور  ،كثير من الكتب ثم أُعلنت وفاته وهللا المستعان

 وفي النهاية. كذا هأحسن وهذ هوهذ امجلد امجلد ابكتا االكتب كتاب
 طالب: يتوالها من ال يعرف لها قيمة.

قال  اجاءت بنت وعرضت كتاب ،المشايخ يقول أنا جالس في مكتبة في مصر مكتبة بيع أحد
ة ئوى ماخذي يا بنتي عشرة جنيه ويمكنه يس :قلت ،بكم؟ قالت بجنيه هذا الكالم قبل ثالثين سنة

يعرفون قيمتها وال  اليعني تصل الكتب إلى أناس  ،محيي الدين عبد الحميدمحمد وهو من كتب 
 أويعني ما ُيذكر عقار  ،تعبوا عليها وهذا شأن الدنيا كلها لكن بعض السلع يعرفها عامة الناس

علم وليس كل أهل ال ،سيارة بيع بمثل هذه النسبة لكن الكتب ال يعرفها إال أهل العلم أوبيت 
دخل المكتبة و وِرث شخص سنن البيهقي عن أبيه فجاءه شخص  ،يعرفون الكتب وال أقيام الكتب

وخذ  حملتيالنوع الذي  السوق من في  التييتحمل قال هات لي نسخة من  القال هذه ورقها و 
 واألمر سهل. وأعطاه إيَّاهاالسوق واحد بالمائة من قيمة األصل في يعني النسخة المصورة  ،هذه

 طالب: هل هذا من النصح للمسلمين أحسن هللا إليك.
 .؟!!ين النصح لكل مسلمأال، 

 طالب: ...........
 وتوجدال،  بأهله يفعل ماذاعنده شيء  ليساإلشكال أن بعض طالب العلم تركته كلها كتب 

 على مستوى. ثمينةمكتبات 
 طالب: ...........

وهللا حتى استفادة الناس اليوم من الكتب فيها ما فيها وباإلمكان أن تباع هذه الكتب ويشرى 
ل ما يوقف مكتبة في بلد يوقف عشر مكتبات في عشرة بلدان بقيمتها بقيمتها عشرة أضعاف وبد

عنده مكتبة  توتوفي شيخ قاضي قديم بالخرج وُذكر  ،فالمسألة تحتاج إلى خبرة ،بنفس القيمة
قلت ماذا  سكنوا فيه للتوبيت جديد في االبن األكبر  رأيت أتيت وعندما أعاينها وذهبتت لي ُذكر 

انتقلنا من البيت القديم قال النساء هذه الكتب ال تنتقل معنا كتب  عندماقال وهللا  ؟عن كتب الوالد
بأغلى  أنهاالمشكلة  !!في الشارع هايقول وهللا ألقينا ،راتقديمة فيها عث وصراصير وتجمع الحش

ا.  األثمان اآلن قيمتها عالية جدًّ
 طالب: ...........

الطبعات الهندية و الكتب  نظر فيها إلى المصلحة أبدا ألنبطريقة إصالحية يُ  ليس لكنيتخلصون 
على كل حال هذا الحديث ذو شجون  ،القديمة واألوربية تباع بالطن والمفترض أنها بالورقة
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حقيقة تفريط  ،والحكايات عن بعض الناس تحز في النفس بعض القصص ،ومؤثر في النفوس
بالقيمة  ال يخبر انفيس اوبعض الناس ما َينصح إذا رأى كتاب ،له مبرر وسببه الجهل ليس

 نحتاج إلى مثل جرير بن عبد هللا وهللا المستعان. ،الحقيقية
دقة والمقصود والص "إال أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه"

 بها يعني الزكاة المفروضة.
 طالب: ...........

من أهل العلم باعتبار النفع هو ما ضرب له سهمان إال ألنه أنفع من الراجل فيفرق بعضهم يقول 
ذا فرقنا بين الهجين والعربي باعتبار أن هذا أقدر على الكر  ،له أصل ليسالتفريق هذا ال،  وا 
 من بعضهم. اوى ألفاطيب ماذا عن الفارس واحد منهم يس ،والفر

 طالب: ...........
 إشارة إلى شيء؟ ال توجد

 أنه فرق بين الِعَراب وغيرها. -رضي هللا عنه -طالب: جاء عن عمر
 على كل حال ال بد أن تراجع المسألة في بابها وستأتي إن شاء هللا.

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 ...........طالب: 
 والصدقة ال يجاَوز بها الثمانيةُ  ،أحد يملك دبابة لكن لو ملك يفرض لها بال شك ال يوجد

الثمانية مضاف واألصناِف مضاف إليه  ،نائب فاعل األصناِف مضاف إليه الثمانيةُ األصناف، 
 ما يجوز؟ أويجوز؟ يجوز مضاف إليه 

 طالب: هل نضيف ما فيه )ال( أحسن هللا إليك؟ 
 ما يضاف؟ أوهل يضاف ما فيه )ال( 

 طالب: ...........
 هو الشرط؟ مانعم، 

 طالب: ...........
ولذلكم  ؛أو مضاف لمحلى بـ)ال( وأهم من هذا أن تكون اإلضافة لفظية وليست محضة معنوية

ا ولذ ؛تجوز بحال الهذه إضافة معنوية  تأتيوالثمانية األصناِف مثل ما تقول فالن العبد هللا ما 
 يقول ابن مالك:

 ووصـــــــــــــل )ال( بـــــــــــــذا المضـــــــــــــاف......
 

 ................................ 
 يعني بهذا المضاف والمقصود باإلضافة اللفظية. 
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ـــــــــر ـــــــــذا المضـــــــــاف مغتف  ووصـــــــــل )ال( ب
 

 إن وصـــــــــلت بالثـــــــــاني كالجعـــــــــد الشـــــــــعر 
 أو بالــــــــــــــــذي لــــــــــــــــه أضــــــــــــــــيف الثــــــــــــــــاني 

 
 كزيـــــــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــــــارب رأس الجـــــــــــــــــــــاني 

 عندك؟ ماذاسماهم هللا الذين  الثمانية األصناف 
 طالب: الذين سماهم هللا.

 هو يريد أن يصف األصناف باعتبار جمع تكسير يجوز. !التي؟ ماذا؟الذين  نعم
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ: -جل وعال -في قوله -عز وجل -الذين سماهم هللا

ثم ذكرهم   ٦٠التوبة:  ژ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
كال شيء بخالف  ايسير  ن ال يجدون شيئا إما مطلقا أو شيئاالصنف األول هم الذي ،على الترتيب

وهم أشد حاجة من المساكين  "الفقراء وهم الزمنى" :قال ،المساكين الذين يجدون بعض الكفاية
ورأي الجمهور ال  ،عند الجمهور خالفا ألبي حنيفة الذي يرى أن المسكين أشد حاجة من الفقير

ذ من ا -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛شك أنه هو المؤيَّد بالدليل  ،لفقر وسأل المسكنةتعوَّ
لكن  ،وقد يكون الكفيف من أغنى الناس ا،هذه أمثلة قد يكون الزمن غني "وهم الزمنى والمكافيف"

ال المقصود أنه  ،الغالب يعني أن الزمن ال يحترف وكذلك الكفيف يعوقه العمى عن االحتراف وا 
قد  "ذين ال حرفة لهمال"كامل األعضاء  أو ازمن ا أوكفيف أو اليس عنده شيء سواء كان مبصر 

والحرفة الصنعة وال يملكون "يكون ال حرفة له لكنه وارث أموال أو مشارك بأمواله حتى نمت 
هذا حد الغني الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من  "خمسين درهما أو قيمتها من الذهب

مر منوط والمرجح أن األ ،الذهب وجاء به حديث والحديث متكلم فيه تقدم في كتاب الزكاة
بالحاجة حتى لو وجد خمسين أو خمسمائة درهم وهي ال تفي بحوائجه األصلية فإن له أن يأخذ 

بشيء أو قيمتها من  ليستتسوي؟ فسحة طالب باالبتدائي  كمخمسين درهم اآلن  ،من الزكاة
 المساكين هم السؤَّال؟ هذا التعريف منضبط؟ "والمساكين وهم السؤَّال" ،الذهب

 .....طالب: ......
 ،معناه؟ إًذا ما استفدنا ماوالغني قد يسأل ليس بوصف مخِرج وال مدِخل وهم السؤَّال وغير السؤَّال 

وقلنا مرارا أن باعتبار هذا المتن أّول مصّنف في متون الحنابلة والعادة أن التصنيف في أول 
األمر يكون فيه شيء من اإلعواز ما تتحرر مسائله ويدقق فيها من قبل من يتوالى على 

 المتون المتأخرة أدق بكثير وأشمل وأجمع وأوعى وهذا تكلمنا عليه مرارا. ،التصنيف
 ....طالب: .......

 عندهم شيء أبد ما يسألهم؟!  ليس يسأل إال المساكين والفقراء الذين ما
 طالب: ...........

 لكن انظر للضابط. نعم
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 طالب: وفرق بينهم وبين من قبلهم بالحرفة من قبلهم قال ال حرفة لهم.
من  لهم حرفة؟! ومن لهم حرفة إال أنهم ال يملكون خمسين درهما أو قيمتها وهؤالءال حرفهم 

 الذهب.
 طالب: يعني كان سؤَّاال أو غير سؤَّال.

 طالب: ...........
 لكن يعني الفقير ما يسأل؟!

 طالب: ...........
 استفدنا؟! ماذاوهم السؤَّال وغير السؤَّال 

من لهم حرفة لكن ال يملكون خمسين درهما سواء كانوا لعل قصده أحسن هللا إليك طالب: 
 يعني ال اعتبار. أو غير سؤَّال سؤَّاال

التعريف وهم السؤَّال وغير السؤَّال على كل حال المعنى متحرر وظاهر ومعروف عند أهل العلم 
 ،يملكون شيئا من المال لكنه ال يكفي وال يفي بأغراضهم األصلية ،يحتاج إلى مثل هذا الكالم ال

ض لهم نسبة معينة أو رواتب والعاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها الذين يعينهم اإلمام ويفر 
وال يتصرف أحد غير اإلمام وينتدب من يجبي الزكوات ويفرض لهم  ،مقطوعة أو شيء من هذا

ألنه يوجد اآلن بعض مكاتب الدعوة التي تقوم على شيء من األنشطة السيما العلمية وغيرها 
عطونهم كذا هذا يقولون لبعض الشباب اجمعوا عند أبواب المساجد ويعطونهم عشرة بالمية وي

 فوضى هذا.
 طالب: ............

ال المسألة فوضى ي يجوز يأخذ إال إذا ال صير كل واحد يقوم انتدبه اإلمام وحدد له اإلمام وا 
ة صار هذا مصدر كسب صار ينتفع أكثر من ؤالء التجار ويأخذ عشرة بالمئويجمع من ه

 الفقراء.
 طالب: ............

 .ادأب ال يجوز أن يأخذ شيئا
المتألَّفون على  "والعاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون "

اإلسالم من أجل مصلحة الدعوة وقد يعطى منها المسلم من أجل أن يتمكن اإليمان واإلسالم من 
 قلبه.

 طالب: ............
يعانون على تسديد نجوم الكتابة من  "وفي الرقاب وهم المكاَتبون " ،المهم هذا نوع من التأليف

 وقد روي عن أبي عبد هللا وهذا من المتن عندنا، عندكم؟  ،الزكاة
 عندنا. نعمطالب: 
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 من المتن؟
 طالب: نعم.

ألنه يصدق عليهم  "وقد روي عن أبي عبد هللا رحمه هللا رواية أخرى أنه ُيعَتق منها ابتداء  "
ألن الوالء لمن أعتق وتم عتقه  ؛أنهم في الرقاب أنه ُيعَتق منها فما رجع من الوالء ُردَّ في مثله

وهم  "والغارمون " ،من بيت المال فوالؤه إذا مات عن مال وليس له وارث يكون في بيت المال
لمصالح غيرهم إلصالح المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم سواء كانوا غارمين لمصالحهم أو 

يعطون ما يشترون به  "وهم الغزاة وفي سبيل هللا" ،ذات البين فإنهم يعانون ويعطون من الزكاة
ن كانوا أغنياء وسهم في سبيل هللا خاص بالغزاة  ،الدواب والسالح وما يتقوون به على العدو وا 

ن وبعضهم كالمؤلف أدخل الحج في سب ،على القول المرجح عند أهل العلم يل هللا وفيه خبر وا 
 ،يدخل الدعوة ،كان فيه كالم لكن فيه حديث وبعضهم يتوسع توسعا غير مرضي يدخل التعليم

لتعليم اللغات واستفتى  اشخص أسس معهد ،وتوسعوا حتى في التعليم ،يدخل المصالح العامة
ر الدنيا من في أمو وبعضهم أفتى أن ُيعطى المتعلمون  ،وقيل له خذ من الزكاة لتأسيس المعهد

هذا السهم ألنهم في سبيل هللا ويتعلمون على يد غير المسلمين هذا ال شك أن هذا توسع غير 
ح أن في سبيل هللا هم الغزاة فقط ألن في سبيل هللا أكثر ما يطلق في  ،مرضي والقول المرجَّ

 النصوص على الجهاد.
 طالب: ............

.. "وهو المنقطع به وله اليسار في بلده "السبيل وابن" ،هو أخذه بهذا الوصف انتهى الوصف
 كذا؟ 

 طالب: نعم.
في الوقت  ،في بلده الكن إذا كان غني ،يعني ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه

وعنده بطاقات  ،وسيلة إال هذا لكن في الوقت الحاضر ومعه البطاقة الذهبية ال توجدالسابق 
في بلده وله أرصدة  اابن السبيل إذا كان غني ،لحاجة ليست قائمة اآلنأخرى يمكن يستفيد منه ا

 في البنوك يستطيع أن يستخرج من ماله في أي مكان.
 طالب: ...........

 .اآلن تأتي بهيتصرف التليفونات كل شيء  ؟فقد البطاقة
 طالب: تستخرج من أي فرع البطاقة يا شيخ.

 ،سهل ه على حساب الثاني والثاني يسحبيحول من حساب شخص آخرأو معه من أي فرع  نعم
 اآلن كل شيء متيسر.

 طالب: ...........
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كثير في الوافدين وقد يستعمله بعض الناس وبعضهم صادق وبعضهم كاذب على حسب  هؤالء
ال  ،وليس عليه أن يعطي لكل هؤالء األصناف الثمانية ،غلبة الظن فيعطى من الصدقة ما يبلغه

األصناف  ىالشافعية يقولون عندك زكاة توزع عل ،يستوعب األصناف خالفا للشافعية يلزمه أن
فإن هم »قال لمعاذ  -عليه الصالة والسالم-النبي  "وليس عليه أن يعطي لكل هؤالء األصناف"

ما  «أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم
ن كانوا موجودين  نما عليه أال يجاوزهم ال يخرج إلى صنف تاسعاستوعب األصناف وا  الثمانية  ،وا 

دت بالنص بالقرآن تولى هللا وال ُيعطى من الصدقة لبني هاشم " ،قسمتها -جل وعال -التي ُحدِّ
نما يعطون من الفيء كما تقدم "وال لمواليهم ن علوا وال للولد وا   "وال ،وا  يعني  "ن سفللألبوين وا 

ما تعطي زوجها ألنه  "وال للزوج وال للزوجة" ،ال لألصول وال للفروع ألن نفقتهم واجبة عليه
ن كان  سوف يؤول إليها وال زوجته ألنه سيؤول إليه المال وهذا المرجَّح عند الحنابلة وغيرهم وا 

ن تعطي عبد هللا أذن لها أ -عليه الصالة والسالم-في حديث زينب امرأة ابن مسعود أن النبي 
 ،الحاجة هي التي تقرر ،من صدقتها وبعضهم يحمله على غير الفريضة على حسب الحاجة

األولى ألنه قال ويعطى أيضا في الحج ومن سبيل هللا وجاء فيه خبر حديث لكن فيه كالم ألهل 
 العلم والمرجح عند عامة أهل العلم أنه ال يدخل.

 طالب: ...........
 مسلم هو؟
 ...........طالب: 

لكن إذا نظرنا إلى الحج في األصل أن من  ،على هذا القول قول كثير من أهل العلم وفيه حديث
ال يستطيعه ال يجب عليه فهل يساوى مثل هذا لمن ال يجد القوت أو يضيق على من ال يجد 

 القوت بمن ال يلزمه الحج.
 طالب: ...........

ألنه إن أعطاه من زكاته فكأنه يقي بذلك ماله  "نتهوال من تلزمه مؤو "نعم يحتاجون مضطرون 
ولو أخذ من  ،ألن نفقته على سيده "وال لعبد"ألنها محددة ليس لكافر فيها نصيب  "وال لكافر"

الزكاة رجعت الزكاة إلى السيد ال له إال أن يكونوا من العاملين عليها فيعَطون بحق ما عملوا بهذا 
وال غني وهو الذي يملك "فُيعَطون بحق ما عملوا  اأو عبيديعني ولو كانوا أغنياء  ،الوصف

وأن الخمسين  ،وقد تقدم بحثه في كتاب الزكاة وعرفنا أن الحديث فيه مقال "خمسين درهما
ذا تولى الرجل إخراج الزكاة سقط العاملون  ،تختلف من وقت إلى آخر أو قيمتها من الذهب وا 

ال يدخل في ذلك وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا ألنه هو الذي وزعها  ال يأخذ نسبة؛يعني 
 محمد.

 طالب: جزاكم هللا خير يا شيخ.
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 طالب: ...........
 على حسب الحاجة.
 طالب: ...........

 مشكلة.هذه  اومفرِّط اوهللا ينظر في سبب الدين إذا كان متالعب
 طالب: ...........

بقدر الحاجة بقدر ما يكّنه عن  الزكاة ويأخذإذا كان لبناء بيت بقدر الحاجة، تخيل يأخذ من 
 .ال بأسالحر والقّر 

 طالب: ...........
 وفيها عوائل. اتكفيهم بيوت إلى اآلن قائمة بالصالحية بخمسين متر  ال، ال يأخذ خمسمائة ألف،

 أال يقال البيت الذي يناسب مثله أحسن هللا إليك.طالب: 
 الفقير يناسبه غرفة.
 مثله.طالب: الذي يقضي 

 يقبض مثله... ما الذي
 طالب: ...........

 ال، في سبيل هللا الغزاة المجاهدون فقط.
 طالب: ...........

 إن أعطاه لغاٍز مثله فهذا في المتصدق هذا تحقق.
 طالب: ...........

 يعيده إلى.
 طالب: ...........

 هللا.باعد 


